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รายละเอียดของรายวิชา วป 521 พฤติกรรมศาสตร์เชิงจิ ตวิทยา
(Behavioral Science in Psychological Perspectives)
สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาคเรียนที่ 1 ประจาปี การศึกษา 2557
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.อาจารย์ผูร้ บั ผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผูส้ อน
อาจารย์ผูร้ บั ผิดชอบรายวิชา
อาจารย์ ดร.อรพินทร์ ชูชม
อาจารย์ผูส้ อน
1. รองศาสตราจารย์ ดร.อรพินทร์ ชูชม oraphin@g.swu.ac.th
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประทีป จินงื่ prateep@swu.ac.th
3. อาจารย์ปิยรัฐ ธรรมพิทกั ษ์
piyarat@g.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 17 กรกฎาคม 2557

สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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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 เช่ น กลุ่มการรู้คิด กลุ่มพฤติกรรมนิยม กลุ่มจิตวิเคราะห์ กลุ่มมนุ ษยนิยม และกลุ่มแนวคิด
ใหม่ ๆ รวมทั้งศึกษาถึง จิตวิทยาสรีระ อิทธิพลของพั นธุ กรรมและสิ่งแวดล้ อมที่มีผลต่ อพฤติกรรมของ
บุคคล
2. จานวนชัว่ โมงทีใ่ ช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม
กรณีศึกษา การเรียนโดย การศึกษาด้วย
ใช้ปัญหาเป็ น ตนเอง (SDL)
ฐาน (PBL)
ตามความต้ องการของ
นิสติ เฉพาะรายบุคคล
หรือกลุ่ม

12

-

96
(6 ชั่วโมง x 16 สัปดาห์)

36

4. 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
การสือ่ สาร
และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3

2

3

1

         



      

4. จานวนชัว่ โมงต่อสัปดาห์ทีอ่ าจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่ผูเ้ รียนเป็ นรายบุคคล
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3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ โดยอาจารย์ผ้ ูสอนอนุญาตให้ ผ้ ูเรียนเข้ าพบ เพื่อให้ คาปรึกษาทางวิชาการ โดยต้ อง
มีการติดต่อนัดหมายอาจารย์ผ้ ูสอนล่วงหน้ า
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 รับฟัง
และแลกเปลี่ยนมุมมองของ
ตนเองโดยคานึงถึงความรู้สกึ ของ
ผู้อ่นื
5. ผู้เรียนตระหนักถึงปัญหาที่
เกี่ยวข้ องกับจรรยาบรรณใน
การศึกษา และวิจัยทางจิตวิทยา
ตลอดจนถึงแนวทางการป้ องกัน
ปัญหาเหล่านั้น

1.

2.
3.
4.

กลยุทธ์การสอน
มอบหมายงานให้ ศึกษาค้ นคว้ า
ก่ อ น เข้ าชั้ น เรี ย น โด ยให้ ไป
ศึ ก ษาค้ น คว้ าเอกสาร หนั งสือ
บทความวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ องกั บ
แนวคิ ด ทฤษฎี ท างจิ ต วิ ท ยา
เพื่ อ น า ม า อ ภิ ป ร า ย แ ล ะ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในชั้น
เรียน
บ รรย าย เนื้ อ ห า แ ล ะนิ สิ ต
นาเสนอ
รายงานกลุ่ มตามหั 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
ความรับผิดชอบที่มีต่องานที่
ได้ รับมอบหมาย
ความตรงต่ อ เวลาในการส่ ง
งานและประสิทธิผลของงานที่
ได้ รับมอบหมาย
ความถี่ของการมีส่วนร่ วมใน
ก าร ตั้ งค าถ าม ก าร ต อ บ
คาถาม และการร่ วมอภิปราย
ในชั้นเรียน
การสั ง เกตพ ฤติ ก รรม ใน
ร ะ ห ว่ างก าร แ ล ก เป 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
ความคิดเห็นการรับฟังความ
แลกเปลี่ยนความรู้ และแสดง
คิดเห็นของผู้อ่นื อย่างสม่าเสมอ
ความคิดเห็นตามที่ได้ ค้นคว้ ามา
และมีพัฒนาการ

5. ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สารและการใช้เทคโนโลยี
ผลการเรียนรู ้
กลยุทธ์การสอน
1. ผู้เรียนสามารถใช้ ส่อื เพื่อการ
1. มอบหมายให้ นสิ ติ ทาการศึกษา
นาเสนอความรู้ได้ อย่างเหมาะสม
ค้ นคว้ า และนาเสนอผล
กับกลุ่มผู้เรียนที่มีพ้ ืนฐานที่
การศึกษาในชั้นเรียน โดยฝึ ก
หลากหลาย
การเสนอประเด็นของการ
2. ผู้เรียนสามารถสื่อสารผ่านทางการ
อภิปรายกลุ่ม
อภิปราย และการเขียนเชิงวิชาการ 2. มอบหมายให้ นสิ ติ เขียนสรุป
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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)

วิธีการวัดและประเมิน
1. ประเมินจากความถูกต้ อง
ชัดเจนของผลงานที่นาเสนอ
2. ประเมินคะแนนจากการทา
รายงานกลุ่ม
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ผลการเรียนรู ้

กลยุทธ์การสอน
สะท้ อนองค์ความรู้จากการเรียน
และการอภิปราย

วิธีการวัดและประเมิน

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์
หัวข้อ/รายละเอียด
ที่
1
แนะนาวิชาเรียน ข้ อตกลง
เบื้องต้ น

จานวน
กิจกรรมการเรียน
ชัว่ โมง
การสอน
3 - ทดสอบภูมิหลังของ
ผู้เรียน
- ชี้แจงกิจกรรมการเรียน
การสอน

2

ความเข้ าใจเกี่ยวกับ
พฤติกรรมศาสตร์
ความสัมพันธ์ระหว่าง
พฤติกรรมศาสตร์กบั
จิตวิทยา
ปรัชญาจิตวิทยา ความ
เป็ นมาของจิตวิทยา

3

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

3

อิทธิพลของพันธุกรรมและ
สิ่งแวดล้ อมที่มีผลต่อ
พฤติกรรม

3

4

การอธิบายพฤติกรรมของ
บุคคลตามแนวคิดของกลุ่ม
จิตวิเคราะห์
Freud & Erikson

3

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

5

การอธิบายพฤติกรรมของ
บุคคลตามแนวคิดของกลุ่ม
พฤติกรรมนิยม ครั้งที่ 1
Pavlov

3

- การทดสอบก่อนเรียน
- ผู้เรียนกลุ่มที่ 2
นาเสนอประเด็น และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
- การเรียนรู้ด้วยตนเอง
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สือ่ ที่ใช้
- แบบทดสอบย่อยก่อน
การเรียน
- powerpoint กิจกรรม
การเรียนการสอน
- ใบงานประเด็นค้ นคว้ า
- แบบทดสอบย่อยก่อน
การเรียน
- Powepoint หัวข้ อเนื้อหา
ที่บรรยาย
- ใบงานประเด็นค้ นคว้ า
และเขียนสรุป
- ATutor

ผูส้ อน
อ.อรพินทร์
อ.ประทีป
อ.ปิ ยรัฐ

อ.ปิ ยรัฐ

- แบบทดสอบย่อยก่อน
อ.ปิ ยรัฐ
การเรียน
- Powepoint หัวข้ อเนื้อหา
ที่บรรยาย
- ใบงานประเด็นค้ นคว้ า
และเขียนสรุป
- ATutor
- แบบทดสอบย่อยก่อน
อ.ปิ ยรัฐ
การเรียน
- Powepoint หัวข้ อเนื้อหา
ที่บรรยาย
- ใบงานประเด็นค้ นคว้ า
และเขียนสรุป
- ATutor
- แบบทดสอบย่อยก่อน
อ.ปิ ยรัฐ
การเรียน
- Powepoint หัวข้ อเนื้อหา
ที่บรรยาย
- ใบงานประเด็นค้ นคว้ า
และเขียนสรุป
- ATutor
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สัปดาห์
จานวน
กิจกรรมการเรียน
หัวข้อ/รายละเอียด
ที่
ชัว่ โมง
การสอน
6
การอธิบายพฤติกรรมของ
3
- การทดสอบก่อนเรียน
บุคคลตามแนวคิดของกลุ่ม
- ผู้เรียนกลุ่มที่ 5
นาเสนอประเด็น และ
การรู้คิด: สติปัญญา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
- การเรียนรู้ด้วยตนเอง

7

การอธิบายพฤติกรรมของ
บุคคลตามแนวคิดของกลุ่ม
การรู้คิด: Piaget,
Vygosky

3

- การทดสอบก่อนเรียน
- ผู้เรียนกลุ่มที่ 6
นาเสนอประเด็น และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
- การเรียนรู้ด้วยตนเอง

8

การอธิบายพฤติกรรมของ
บุคคลตามแนวคิดของกลุ่ม
การรู้คิด: Information
Processing

3

- การทดสอบก่อนเรียน
- ผู้เรียนกลุ่มที่ 7
นาเสนอประเด็น และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
- การเรียนรู้ด้วยตนเอง

9

การอธิบายพฤติกรรมของ
บุคคลตามแนวคิดของกลุ่ม
มนุษยนิยม/ปรากฎการณ์
นิยม
Maslow, Roger

3

- การทดสอบก่อนเรียน
- ผู้เรียนกลุ่มที่ 9
นาเสนอประเด็น และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
- การเรียนรู้ด้วยตนเอง

10

การอธิบายพฤติกรรมของ
บุคคลตามแนวคิดของกลุ่ม
จิตวิทยาเชิงบวก (Positive
Psychology)

3

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

11

การอธิบายพฤติกรรมของ
บุคคลตามแนวคิด
Neuropsychology

3

- การทดสอบก่อนเรียน
- การบรรยายเนื้อหา
- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
- การเรียนรู้โดยใช้ ปัญหา
เป็ นฐาน
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สือ่ ที่ใช้
- แบบทดสอบย่อยก่อน
การเรียน
- Powepoint หัวข้ อเนื้อหา
ที่บรรยาย
- ใบงานประเด็นค้ นคว้ า
และเขียนสรุป
- ATutor
- แบบทดสอบย่อยก่อน
การเรียน
- Powepoint หัวข้ อเนื้อหา
ที่บรรยาย
- ใบงานประเด็นค้ นคว้ า
และเขียนสรุป
- ATutor
- แบบทดสอบย่อยก่อน
การเรียน
- Powepoint หัวข้ อเนื้อหา
ที่บรรยาย
- ใบงานประเด็นค้ นคว้ า
และเขียนสรุป
- ATutor
- แบบทดสอบย่อยก่อน
การเรียน
- Powepoint หัวข้ อเนื้อหา
ที่บรรยาย
- ใบงานประเด็นค้ นคว้ า
และเขียนสรุป
- ATutor
- แบบทดสอบย่อยก่อน
การเรียน
- Powepoint หัวข้ อเนื้อหา
ที่บรรยาย
- ใบงานประเด็นค้ นคว้ า
และเขียนสรุป
- ATutor
- แบบทดสอบย่อยก่อน
การเรียน
- Powepoint หัวข้ อเนื้อหา
ที่บรรยาย
- ใบงานประเด็นค้ นคว้ า

ผูส้ อน
อ..อรพินทร์

อ.อรพินทร์

อ.อรพินทร์

อ.ปิ ยรัฐ

อ..อรพินทร์

วิทยากร:
อ.สุพัทธ
แสนแจ่มใส
ภาควิชา
จิตวิทยา
หน้า 6
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สัปดาห์
ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน
ชัว่ โมง

กิจกรรมการเรียน
การสอน
- การเรียนรู้ด้วยตนเอง

12

การอธิบายพฤติกรรมของ
บุคคลตามแนวคิดของกลุ่ม
พฤติกรรมนิยม ครั้งที่ 2
Skinner

3

- การทดสอบก่อนเรียน
- ผู้เรียนกลุ่มที่ 3
นาเสนอประเด็น และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
- การเรียนรู้ด้วยตนเอง

13

การอธิบายพฤติกรรมของ
บุคคลตามแนวคิดของกลุ่ม
ปัญญาสังคม
Bandura

3

- การทดสอบก่อนเรียน
- ผู้เรียนกลุ่มที่ 4
นาเสนอประเด็น และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
- การเรียนรู้ด้วยตนเอง

14

การอธิบายพฤติกรรมของ
บุคคลตามแนวคิดของกลุ่ม
การรู้คิดFishbein & Ajzen

3

- การทดสอบก่อนเรียน
- ผู้เรียนกลุ่มที่ 8
นาเสนอประเด็น และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
- การเรียนรู้ด้วยตนเอง

15

การอธิบายพฤติกรรมของ
บุคคลตามแนวคิดพุทธ
ศาสนา

3

- การทดสอบก่อนเรียน
- ผู้เรียนกลุ่มที่ 4
นาเสนอประเด็น และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
- การเรียนรู้ด้วยตนเอง

16

สรุปภาพรวมของแนวคิด
ทฤษฎีจิตวิทยาที่ใช้ ในการ
อธิบายพฤติกรรม

3

- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
- การเรียนรู้โดยใช้ ปัญหา
เป็ นฐาน
- การเรียนรู้ด้วยตนเอง
สอบปลายภาค

17
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สือ่ ที่ใช้

ผูส้ อน

และเขียนสรุป
- ATutor
- แบบทดสอบย่อยก่อน
การเรียน
- Powepoint หัวข้ อเนื้อหา
ที่บรรยาย
- ใบงานประเด็นค้ นคว้ า
และเขียนสรุป
- ATutor
- แบบทดสอบย่อยก่อน
การเรียน
- Powepoint หัวข้ อเนื้อหา
ที่บรรยาย
- ใบงานประเด็นค้ นคว้ า
และเขียนสรุป
- ATutor
- แบบทดสอบย่อยก่อน
การเรียน
- Powepoint หัวข้ อเนื้อหา
ที่บรรยาย
- ใบงานประเด็นค้ นคว้ า
และเขียนสรุป
- ATutor

คณะ
มนุษยศาสตร์
อ.ประทีป

- แบบทดสอบย่อยก่อน
การเรียน
- Powepoint หัวข้ อเนื้อหา
ที่บรรยาย
- ใบงานประเด็นค้ นคว้ า
และเขียนสรุป
- ATutor
- Powepoint หัวข้ อเนื้อหา
ที่บรรยาย
- ATutor

อ.ประทีป

อ.ประทีป

อ.ประทีป

ดร.อรพินทร์
อ.ประทีป
อ.ปิ ยรัฐ

หน้า 7

8

2.แผนการประเมินผลการเรียนรู ้
กิจกรรม

1. การค้ นคว้ าและนา
อภิปราย
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
เป็ นรายกลุ่มในแต่
ละสัปดาห์

ผลการเรียนรู ้

ด้ านคุณธรรมจริยธรรม
ด้ านความรู้
ด้ านทักษะทางปัญญา
ด้ านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
- ด้ านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
2. การสอบวัดความรู้ - ด้ านความรู้
ปลายภาค
- ด้ านคุณธรรมจริยธรรม
3. การเข้ าชั้นเรียน
- ด้ านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
การตอบคาถาม
บุคคลและความรับผิดชอบ
และการมีส่วนร่วม
ในการอภิปรายใน
ชั้นเรียน
4. การทดสอบย่อย
ก่อนการเรียนรู้ใน
แต่ละสัปดาห์
5. การเขียนสรุป
ความรู้ท่ไี ด้ รับ
ตอนท้ ายชั่วโมงใน
แต่ละสัปดาห์

-

- ด้ านความรู้

- ด้ านความรู้
- ด้ านทักษะทางปัญญา
- ด้ านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ

วิธีการประเมิน

เครื่องมือที่ใช้
ประเมิน

สัดส่วน
ของการ
ประเมินผล
30%

การตรวจผลงาน
และการให้
คะแนนการ
นาเสนอผลงาน/
การอภิปราย
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้

แบบประเมินผล
การนาเสนอ/
รายงานกลุ่ม/ การ
นาอภิปราย

การทดสอบวัด
ความรู้
การซักถามการ
อภิปรายในชั้น
เรียน
การสังเกต
พฤติกรรมของ
ผู้เรียน
การทดสอบวัด
ความรู้

แบบทดสอบวัด
ความรู้ปลายภาค
แบบประเมินการ
เข้ าเรียน และการ
มีส่วนร่วมในชั้น
เรียน

30%

แบบทดสอบย่อย
ก่อนการเรียน

10%

การทดสอบวัด
ความรู้

แบบประเมินผล
การเขียนสรุป
ความรู้

10%

20%

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตาราและเอกสารหลัก
ภาษาไทย
ธีระ อาชวเมธี . (2521). ปรัชญาจิตวิทยา. กรุงเทพฯ: ศึกษาสยาม.
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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 อุป สรรค ในการจัดการเรียน
การสอนของทุกภาคการศึกษาที่เปิ ดสอนวิชานี้อย่างน้ อย 2 ครั้ง คือ ช่ วงกลางภาคเรียนและช่ วง
หลั งการสอบปลายภาคเรี ยน เพื่ อ หาทางแก้ ไข และให้ ข้อ เสนอแนะในการพั ฒ นาผู้ เรี ย นและ
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 ย นรู้ในการท างานที่ได้ รับ มอบหมาย เพื่ อ ดู
พัฒนาการในการเรียนของผู้เรียนเป็ นรายบุคคล และกลุ่มในระยะเวลาที่แตกต่างกัน
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5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
พิจารณาจากผลการเรียนของผู้เรียน การประเมินการสอน และข้ อคิดเห็นจากคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรในแต่ละภาคการศึกษา เพื่อเป็ นข้ อมูลสาหรับใช้ ในการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
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