
มคอ.3 
รายวิชา จป 821 จิตวิทยาการรู้คิด 

สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 

 
หมวดที่ 1 ข้อมูลโดยทั่วไป 

 
1. รหัสและชื่อรายวิชา 
  จป 821 จิตวิทยาการรู้คิด 

AP 821 COGNITIVE PSYCHOLOGY 
  
2. จำนวนหน่วยกิต 
  3 หน่วยกิต (2-2-5) 
  
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาประยุกต์ ประเภทแขนงวิชาจิตวิทยาการเรียนรู้ 
  
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา   ผศ.ดร.พิชญาณี พูนพล 

อาจารย์ผู้สอน     รศ.ดร.ดุษฎี อินทรประเสริฐ 
รศ.ดร.อรพินทร์ ชูชม 
รศ.ดร.สิทธิพงศ์ วัฒนานนท์สกุล 
ผศ.ดร.ประทีป จินงี่ 
ผศ.ดร.สุดารัตน์ ตันติวิวัทน ์
ผศ.ดร.พิชญาณี พูนพล 

     อ.ดร.ชัยยุทธ กลีบบัว 
     อ.ดร.พีร วงศ์อุปราช 
     

5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีท่ีเรียน 
  ภาคเรียนที่ 1 ชั้นปีที่ 1 



 
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
  ไม่มี 
  
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) (ถ้ามี) 
  ไม่มี 
  
8. สถานที่เรียน 
  สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และการเรียนผ่านระบบออนไลน์ 
 เวลาเรียน วันเสาร์ 9.00 – 12.00 น. 
  
9. วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
  วันที่ 5 กันยายน 2564 
 

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา  
  1.1 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถบอกหลักการและทฤษฎีด้านการรู้คิด หลักการรับรู้และการใส่ใจ การ
จำและการลืม กระบวนการคิด รูปแบบการคิด ทฤษฎีพัฒนาการด้านการคิด การควบคุมการรู้คิด ความ
แตกต่างระหว่างบุคคลด้านการรู้คิด เครื่องมือการวัดการรู้คิด การเรียนรู้ภาษา พัฒนาการด้านภาษา การ
แก้ปัญหา การใช้เหตุผล และการตัดสินใจ ตลอดจนทฤษฎีที่กำกับในแต่ละเนื้อหาหลักการ (ELO1) 

1.2 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเขียนวิเคราะห์หลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการรู้คิด ในการ
ประยุกต์เข้ากับการเรียนรู้ของมนุษย์ในบริบทต่างๆ ที่ผู้เรียนสนใจได้ (ELO1) 

1.3 เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถออกแบบโปรแกรมท่ีจัดการเรียนรู้โดยประยุกต์หลักการด้านการรู้คิดใน
การจัดโปรแกรมได้  (ELO3) 

 
 
 



ELO CLO Specific Skills Generic Skills Knowledge 

ELO1: สามารถวิเคราะห์
และประเมินหลักการและ
ทฤษฎ ีท ี ่ เ ก ี ่ ยวข ้องกับ
จิตวิทยาเชิงบวก 

1, 2 SS1: ความสามารถ
ในการว ิ เ คราะห์
ห ร ื อ ส ั ง เ ค ร า ะห์
ทฤษฎีจิตวิทยาเชิง
บวกและจิตว ิทยา
ประยุกต์ 
SS2: ความสามารถ
ใ น ก า ร ป ร ะ เ มิ น
ทฤษฎีจิตวิทยาเชิง
บวกและจิตว ิทยา
ประยุกต์ 
SS3: ความสามารถ
ใ น ก า ร ออก แบบ 
ป ร ะ เ ม ิ น ว ิ ธี
วิทยาการวิจัย 
SS4: ความสามารถ
ใ น ก า ร ออก แ บบ
น ว ั ต ก ร ร ม ท า ง
จิตวิทยา 
SS5: ความสามารถ
ใ น ก า ร ออก แ บบ
น ว ั ต ก ร ร ม ท า ง
จิตวิทยา 
SS8: ความสามารถ
ในการทำงานอย่าง
มีจรรยาบรรณทาง
วิชาการและวิชาชีพ 

GS1: ก า ร เ ร ี ยน รู้
แบบนำตนเอง 
GS2: ท ั ก ษ ะ ก า ร
สื่อสารทางวิชาการ 
GS3: ทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษ 

K1: แนวคิดทฤษฎี
ทางจ ิตว ิทยาเชิ ง
บวก 
K2: แนวคิดทฤษฎี
ด ้ า น จ ิ ต ว ิ ท ย า
ประยุกต ์
K7: จรรยาบรรณ
ทางวิชาชีพและการ
วิจัย 

ELO2: สามารถประเมินวิธี
ว ิทยาการว ิจ ัยเพ ื ่อการ
ออกแบบนวัตกรรมและ
สร ้ า งองค ์ความร ู ้ ด ้ าน
จิตวิทยาประยุกต์ได้อย่าง
เชี่ยวชาญ 

- 

ELO3: สามารถออกแบบ
โปรแกรม/โครงการเพ่ือ
พัฒนาบุคคล องค์กรและ
สังคมด้วยองค์ความรู้ด้าน
จ ิ ต ว ิ ท ย า อ ย ่ า ง มี
จรรยาบรรณ 

3 

ELO4: สามารถเป็นผู ้นำ
ในการบร ิ ห า รจ ั ดการ
โครงการและการบริการ
ทางจิตว ิทยาในบริบทที่
ห ล า ก ห ล า ย อ ย ่ า ง มี
จรรยาบรรณทางวิชาชีพ 

- 

 
 



2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
  จากการประเมินการทำ thesis ของกลุ่มจิตวิทยาการเรียนรู้ พบว่า มีทักษะการใช้ทฤษฎีการ
เรียนรู้ที่จำกัด จึงปรับการเรียนการสอนให้เป็นการใช้ทฤษฎีการเรียนรู้มากขึ้น และมีการอ่านและใช้
ประโยชน์จากบทความวิจัยมากขึ้น 

 
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดำเนินการ 

 
1. คำอธิบายรายวิชา 
        ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยเกี ่ยวกับกระบวนการประมวลข่าวสารใน
ประเด็นที ่เกี ่ยวกับระบบประสาท การทำงานของสมอง การรับรู ้และการใส่ใจ การจำและการลื ม 
กระบวนการคิด รูปแบบการคิด ทฤษฎีพัฒนาการด้านการคิด การควบคุมการรู้คิด ความแตกต่างระหว่าง
บุคคลด้านการรู้คิด เครื่องมือ การวัดการรู้คิด การเรียนรู้ภาษา พัฒนาการด้านภาษา การแก้ปัญหา การ
ใช้เหตุผล และการตัดสินใจ ตลอดจนศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยทางชีว -จิต-สังคม ที ่ส่งผลต่อ
กระบวนการคิดและการเรียนรู้ของมนุษย์ 
 
2. จำนวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ การศึกษาด้วยตนเอง 
30 

 (2 ชั่วโมง x 15 สัปดาห์) 
จัดตามความต้องการ 
ของนิสิต เฉพาะราย 
หรือกลุ่ม 

30  
(2 ชั่วโมง x 15 สัปดาห์) 

75  
(5 ชั่วโมง x 15 สัปดาห์) 

  
3. ความรับผิดชอบหลัก/ความรับผิดชอบรอง 

รหัส
วิชา 

ชุด
วิชา 

ชื่อ
รายวิชา
ภาษาไทย 

คุณธรรม
จริยธรรม 

ความรู้ 
ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่าง
บุคคลและ

ความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

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

AP821 1 
จิตวิทยา
การรู้คิด 

                   



4. จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นิสิตรายบุคคล 
  3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ โดยอาจารย์ผู้สอนอนุญาตให้ผู้เรียนเข้าพบ เพื่อให้คำปรึกษาทางวิชาการ 
โดยต้องมีการติดต่อนัดหมายอาจารย์ผู้สอนล่วงหน้า 

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
คุณธรรมจริยธรรม 

คุณธรรมจริยธรรมที่ต้องพัฒนา วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

[หลัก] แสดงออกถึงความซื่อสัตย์ 
มีวินัยในตนเอง (ELO1) 

• บรรยายเนื้อหา และนิสิตนำเสนอ 
รายงานกลุ่มตามหัวข้อที่ได้รับ
มอบหมาย  
• จัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหา 
เป็นฐาน ฝึกให้ผู้เรียนจัดการกับปัญหา
หรือข้อโต้แย้งทางด้านคุณธรรมจริยธรรม
ที่มีผลกระทบต่อตนเองและผู้อ่ืน  

• การซักถามและการอภิปราย
ร่วมกันในชั้นเรียน  
• ความตรงต่อเวลาในการส่งงานและ
ประสิทธิผลของงานที่ได้รับ
มอบหมาย 
• ความรับผิดชอบที่มีต่องานที่ได้รับ
มอบหมาย 

[หลัก] สามารถจัดการปัญหาทาง
จริยธรรมหรือจรรยาบรรณทาง
วิชาการและทางการวิจัย (ELO1) 

• มอบหมายให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้า 
ด้วยตนเอง โดยให้ไปศึกษาค้นคว้า 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการคิด/การรู้ 
คิดและนำผลงานวิจัยมาอภิปรายและ 
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในชั้นเรียน  
  

• แบบสังเกตพฤติกรรม 
• แบบประเมินคุณภาพงาน 
  

 
ความรู้ 

ความรู้ที่ต้องพัฒนา วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

[หลัก] มีความเข้าใจในองค์ความรู้ 
ทฤษฎี และหลักการที่เกี่ยวข้องกับ
จิตวิทยาและศาสตร์อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
(ELO1)  

• บรรยายเนื้อหา  
• มอบหมายงานให้นิสิตศึกษา ค้นคว้า 
และนำเสนอการศึกษางานวิจัยที่เผยแพร่
ในฐานข้อมูลนานาชาติ เพื่อวิเคราะห์ 
วิพากษ์บทความทางวิชาการที่ทันสมัย  
• สอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-
Based) 

• ประเมินจากรายงาน วิธีการเขียน
รายงาน และการอ้างอิงที่ถูกต้อง 
• ประเมินจากการเขียนบทความ
วิชาการ  



ทักษะทางปัญญา 

ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

[หลัก] สามารถประยุกต์ความรู้
ทางด้านต่าง ที่เก่ียวข้องในการ
วิเคราะห์ประเด็นและปัญหา
สำคัญได้อย่างสร้างสรรค์ (ELO2) 

• ให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการคิดเชิง 
ระบบหรือทักษะทางปัญญาในชั้น 
เรียนโดยตรง 
• ให้ผู้เรียนออกแบบ และดำเนิน 
โครงการวิจัยย่อย ที่ซับซ้อน 
เกี่ยวกับการพัฒนาต่อยอดองค์ 
ความรู้ 
• มอบหมายงานกลุ่ม และงาน 
รายบุคคล ซึ่งในการทำงานดังกล่าว 
ต้องมีการใช้ทักษะการคิดแก้ปัญหา 
การตัดสินใจ และการใช้ปัญหาเป็น 
ฐาน 

• สังเกตจากการมีส่วนร่วม 
ในการสัมมนาและการ 
อภิปรายในชั้นเรียน 
• ประเมินจากความถูกต้องและ
คุณภาพของรายงานกลุ่ม และผล
การศึกษาค้นคว้างานรายบุคคล 
 
  

[หลัก] สามารถคิดวิเคราะห์อย่าง
เป็นระบบในการแก้ปัญหา ต่อยอด 
หรือสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่
(ELO2) 

• จัดการเรียนการสอนโดยเน้นการ 
สอดแทรกการคิดเชิงบวกในรายวิชา  
• ให้นิสิตอภิปรายคุณค่าของการคิดเชิง
บวกท่ีมีต่อรายวิชาจิตวิทยาการรู้คิด 

• สังเกตจากการมีส่วนร่วม 
ในการสัมมนาและการ 
อภิปรายในชั้นเรียน 

[หลัก] สามารถประเมินและ
สังเคราะห์ผลงานวิจัยและทฤษฎี
เพ่ือพัฒนาความรู้ ความเข้าใจใหม่ 
ที่สร้างสรรค์ (ELO2) 

• จัดการเรียนการสอนโดยเน้นอภิปราย
กรณีศึกษา และใช้ปัญหาเป็นฐาน 

• ประเมินจากรายงานกลุ่ม และผล
การศึกษาค้นคว้างานรายบุคคล 
• สังเกตจากการมีส่วนร่วม 
ในการสัมมนาและการ  
อภิปรายในชั้นเรียน 

 
 
 
 
 
 



ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบท่ีต้อง

พัฒนา 
วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

[หลัก] ตระหนักและมีความเข้าใจ
ถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 
วัฒนธรรม(ELO1) 

• จัดการเรียนการสอนเน้นการอภิปราย
และแสดงความคิดเห็น โดยสอดแทรก
ประสบการณ์และเหตุการณ์ในชีวิตจริง
ร่วมอภิปรายในชั้นเรียน  
• ให้ผู้เรียนนำอภิปราย และแสดงความ
คิดเห็นต่อการนำเสนอรายงานกลุ่มและ
การนำเสนอผลงานวิจัยที่ได้ไปค้นคว้า 

• ประเมินจากการนำเสนอรายงาน
กลุ่ม และผลการศึกษาค้นคว้า
งานวิจัยรายบุคคล 
• สังเกตจากการมีส่วนร่วม 
ในการสัมมนาและการ  
อภิปรายในชั้นเรียน  
  

 
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศที่ต้องพัฒนา 
วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

[หลัก] สามารถเลือกใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการทำงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ(ELO1) 

• มอบหมายให้ผู้เรียนอ่านเอกสาร
ประกอบการสอนที่เป็นภาษาอังกฤษ 
• มอบหมายให้ผู้เรียนศึกษา ค้นคว้า และ
นำเสนอผลการศึกษาของงานวิจัยที่
เผยแพร่ในฐานข้อมูลนานาชาติ เพื่อ
วิเคราะห์ วิพากษ์บทความทางวิชาการท่ี
ทันสมัย  

• ประเมินจากความถูกต้องของสรุป
เนื้อหาจากงานวิจัยต่างประเทศ 
• สังเกตจากการมีส่วนร่วม 
ในการสัมมนาและการ  
อภิปรายในชั้นเรียนที่ตรงกับมโน
ทัศน์ในเอกสารภาษาอังกฤษ 
  

[หลัก] ถ่ายทอดความรู้ทาง
จิตวิทยาที่กับบุคคลในกลุ่มต่างๆ
ได้(ELO1) 

• ฝึกการนำเสนอผลงานทางวิชาการ และ
เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ หรือ
นานาชาติ 

• สังเกตพฤติกรรม 

[หลัก] สามารถเลือกใช้วิธีการ
สื่อสาร เพ่ือการปรึกษา แนะนำ 

• ใช้วิธีการ Project-based ที่สะท้อนให้
เห็นถึงการให้การปรึกษา แนะนำ 

• สังเกตพฤติกรรม 



ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศที่ต้องพัฒนา 
วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

แก้ปัญหา ที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
ได้อย่างเหมาะสม(ELO1) 

แก้ปัญหา ที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่าง
เหมาะสม 

 
 

หมวดที่ 5 แผนการสอนและประเมินผล 
 
1. แผนการสอน 

ครั้งที ่ หัวข้อ วิธีการสอน สื่อการสอน อาจารย์ผู้สอน 

1 
(4 ก.ย. 2564) 

ชี้แจงกิจกรรมการเรียนการสอน 
งานที่มอบหมาย และวิธีการ
ประเมินผลการเรียนในรายวิชา  

บรรยาย   
อภิปราย 

เอกสารนำเสนอ, 
เอกสารประกอบการ
บรรยาย/คำสอน, 
ทดสอบภูมิหลังของ
ผู้เรียน  

ผศ.ดร.พิชญาณี   

2 
(ศุกร์ 10 ก.ย. 

2564       
เวลา 9.00-
12.00 น.) 

Neuroscience of Learning 
  

บรรยายสัมมนา, 
การเรียนรู้ด้วย
ตนเอง   

เอกสารนำเสนอ, 
เอกสารประกอบการ
บรรยาย/คำสอน, 
แบบฝึกหัด/แบบ
มอบหมายงาน, การ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น
ฐาน  

อ.ดร.พีร 
 

3 
(ศุกร์ 17 ก.ย. 

2564       
เวลา 9.00-
12.00 น.  

Information Processing 
Theory 

บรรยาย, สัมมนา, 
การเรียนรู้ด้วย
ตนเอง  

เอกสารนำเสนอ, 
เอกสารประกอบการ
บรรยาย/คำสอน  

อ.ดร.พีร 
 



ครั้งที ่ หัวข้อ วิธีการสอน สื่อการสอน อาจารย์ผู้สอน 

4 
(18 ก.ย. 
2564) 

สรุป งานวิจัยในแนว  
Neuroscience of Learning 
ในต่างประเทศ 

บรรยาย, อภิปราย เอกสารนำเสนอ, 
แบบฝึกหัด/แบบ
มอบหมายงาน  

รศ.ดร.ดุษฎี 
  

5 
(25 ก.ย. 
2564) 

อภิปรายการใช้ทฤษฎีในงานวิจัย
ของประเทศไทยในสาขา
จิตวิทยาประยุกต์ หรือสาขาที่
เกี่ยวข้อง 

 อภิปราย เอกสารนำเสนอ, 
เอกสารประกอบการ
บรรยาย/คำสอน  

ศิษย์เก่า 
ผู้เรียน 
คณาจารย์  

6 
(9 ต.ค. 2564) 

สรุป งานวิจัยในแนว  
Information Processing 
Theory 
ในต่างประเทศ 

บรรยาย, การ
เรียนรู้ด้วยตนเอง  

 เอกสารนำเสนอ, 
เอกสารประกอบการ
บรรยาย/คำสอน  

อ.ดร.ชัยยุทธ  

7 
(16 ต.ค. 
2564) 

อภิปรายการใช้ทฤษฎีในงานวิจัย
ของประเทศไทยในสาขา
จิตวิทยาประยุกต์หรือสาขาที่
เกี่ยวข้อง 

บรรยาย, 
อภิปราย/อภิปราย
กลุ่ม, การเรียนรู้
ด้วยตนเอง  

เอกสารนำเสนอ, 
เอกสารประกอบการ
บรรยาย/คำสอน, 
เอกสารประกอบการ
สัมมนาของนิสิต  

ศิษย์เก่า 
ผู้เรียน 
คณาจารย์ 

8 
(23 ต.ค. 
2564) 

Constructivism Theory 
 

บรรยาย,  
การเรียนรู้ด้วย
ตนเอง  

เอกสารนำเสนอ, 
เอกสารประกอบการ
บรรยาย/คำสอน  

รศ.ดร.อรพินทร์  

9 
(30 ต.ค. 
2564) 

สรุป งานวิจัยในแนว  
constructivism 
ในต่างประเทศ 

อภิปราย/อภิปราย
กลุ่ม, การเรียนรู้
ด้วยตนเอง  

เอกสารนำเสนอ, 
เอกสารประกอบการ
สัมมนาของนิสิต  

อ.ดร.ชัยยุทธ    

10 
(6 พ.ย. 2564) 

อภิปรายการใช้ทฤษฎีในงานวิจัย
ของประเทศไทยในสาขา
จิตวิทยาประยุกต์หรือสาขาที่
เกี่ยวข้อง 

บรรยาย, 
อภิปราย/อภิปราย
กลุ่ม, การเรียนรู้
ด้วยตนเอง  

เอกสารนำเสนอ, 
แบบฝึกหัด/แบบ
มอบหมายงาน  

ศิษย์เก่า 
ผู้เรียน 
คณาจารย์ 



ครั้งที ่ หัวข้อ วิธีการสอน สื่อการสอน อาจารย์ผู้สอน 

11 
(13 พ.ย. 
2564) 

Social Cognitive Theory บรรยาย, 
อภิปราย/อภิปราย
กลุม่การเรียนรู้
ด้วยตนเอง  

เอกสารนำเสนอ, 
แบบฝึกหัด/แบบ
มอบหมายงาน  

ผศ.ดร.ประทีป  
 
 

12 
(20 พ.ย. 
2564) 

สรุป งานวิจัยในแนว  
Social Cognitive ใน
ต่างประเทศ 
 

บรรยาย, 
อภิปราย/อภิปราย
กลุ่ม, การเรียนรู้
ด้วยตนเอง  

เอกสารนำเสนอ, 
แบบฝึกหัด/แบบ
มอบหมายงาน, 
เอกสารประกอบการ
สัมมนาของนิสิต  

ผศ.ดร.สุดารัตน์ 
 
  

13 
(27 พ.ย. 
2564) 

อภิปรายการใช้ทฤษฎีในงานวิจัย
ของประเทศไทยในสาขา
จิตวิทยาประยุกต์หรือสาขาที่
เกี่ยวข้อง 

บรรยาย, 
อภิปราย/อภิปราย
กลุ่ม, การเรียนรู้
ด้วยตนเอง  

เอกสารนำเสนอ, 
แบบฝึกหัด/แบบ
มอบหมายงาน, 
เอกสารประกอบการ
สัมมนาของนิสิต  

ศิษย์เก่า 
ผู้เรียน 
คณาจารย์ 

14 
(4 ธ.ค. 2564) 

Cognitive Development 
Theory 

อภิปราย/อภิปราย
กลุ่ม, การเรียนรู้
ด้วยตนเอง  

เอกสารนำเสนอ, 
แบบฝึกหัด/แบบ
มอบหมายงาน, 
เอกสารประกอบการ
สัมมนาของนิสิต  

รศ.ดร.สิทธิพงศ ์ 

15 
(11 ธ.ค. 
2564) 

สรุป งานวิจัยในแนว  
Cognitive Development 
Theory 
ในต่างประเทศ 

บรรยาย, 
อภิปราย/อภิปราย
กลุ่ม, การเรียนรู้
ด้วยตนเอง  

เอกสารนำเสนอ, 
เอกสารประกอบการ
บรรยาย/คำสอน  

รศ.ดร.สิทธิพงศ์ 
 

16 
(18 ธ.ค. 
2564) 

อภิปรายการใช้ทฤษฎีในงานวิจัย
ของประเทศไทยในสาขา
จิตวิทยาประยุกต์หรือสาขาที่
เกี่ยวข้อง 

บรรยาย, 
อภิปราย/อภิปราย
กลุ่ม  

 เอกสารนำเสนอ, 
แบบฝึกหัด/แบบ
มอบหมายงาน, การ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น
ฐาน มีการใช้เอกสาร

ศิษย์เก่า 
ผู้เรียน 
คณาจารย์ 



ครั้งที ่ หัวข้อ วิธีการสอน สื่อการสอน อาจารย์ผู้สอน 

ประกอบการสัมมนา
ของนิสิต  

 
 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

กิจกรรม ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน สัดส่วน
การ

ประเมิน 

1. การมีส่วนร่วมในชั้น
เรียน และกิจกรรมใน
ชั้นเรียน 

1) คุณธรรมจริยธรรม 
2) ความรู้ 
3) ทักษะทางปัญญา 
4) ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

- จำนวนครั้งในการเข้าชั้นเรียน 
- การมีส่วนร่วมและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ในชั้นเรียน 
 
 

10% 

2. กิจกรรมรายบุคคล 
(รายงานการสรุปทฤษฎี 
และองค์ความรู้จาก
บทความ) 

1) คุณธรรมจริยธรรม 
2) ความรู้ 
3) ทักษะทางปัญญา 
4) ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

- การอธิบายเนื้อหาที่สำคัญ ความ
ครบถ้วน ความครอบคลุมประเด็นสำคัญ
ของทฤษฎี 
- ความเหมาะสมในการคัดเลือกบทความ
การวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้
จากบทความทั้งไทยและต่างประเทศที่
เกี่ยวข้องกับทฤษฎี  

30% 

 3. กิจกรรมรายบุคคล 
 (บทความวิชาการ: 
การประยุกต์ใช้แนวคิด
ทฤษฎีจิตวิทยาการรู้คิด
กับการเรียนรู้) 
 

1) คุณธรรมจริยธรรม 
2) ความรู้ 
3) ทักษะทางปัญญา 
4) ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

- ความสอดคล้อง ถูกต้อง และความ
สมบูรณ์ของการอธิบายความเป็นมา 
สาระสำคัญของประเด็นกับแนวคิดทฤษฎี 

- ความเหมาะสมและความเชื่อมโยงของ
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่ศึกษา 

30% 



กิจกรรม ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน สัดส่วน
การ

ประเมิน 

5) ทักษะการสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี 

- ความชัดเจน ถูกต้อง และเหมาะสมใน
การนำเสนอรายละเอียดสนับสนุน
ประเด็นที่ศึกษา 

- การมีประโยชน์ในเชิงการต่อยอดองค์
ความรู้ 

- ความสามารถในการนำเสนอหรือการ
เผยแพร่บทความ 

4. กิจกรรมกลุ่ม 
 (การจัดสัมมนาการใช้

ทฤษฎีในงานวิจัยของ
ประเทศไทยในสาขา
จิตวิทยาประยุกต์หรือ
สาขาที่เก่ียวข้อง) 

1) คุณธรรมจริยธรรม 
2) ความรู้ 
3) ทักษะทางปัญญา 
4) ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5) ทักษะการสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี 

- ความเหมาะสม ถูกต้อง และความ
ครบถ้วนของเนื้อหาในการสัมมนา 

- ความสามารถในการตั้งและตอบคำถาม 
การอภิปราย การจับประเด็น และการ
สรุปการสัมมนา 

 

30% 

 
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 
1. ตำราและเอกสารหลัก 
 Schunk, H. Dale.  Learning Theory: An Educational Perspective.  New York.                                                                
 2. บทความ  
 Neuroscience 
C Lamm, M Rütgen, IC Wagner. Imaging empathy and prosocial emotions. Neuroscience Letters Volume 693, 6   
          February 2019, Pages 49-53 https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0304394017305463 
           PL 1. Digital neuroanatomy—3D reconstruction of anatomically realistic neuronal networks.  
            Neuroscience Research. Volume 68, Supplement 1, 2010, Page e1 
Liat Levita, Philippa Howsley, Jeff Jordan, Pat Johnston. Potentiation of the early visual response to learned  

https://www.sciencedirect.com/science/journal/03043940
https://www.sciencedirect.com/science/journal/03043940/693/supp/C
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0304394017305463
https://www.sciencedirect.com/science/journal/01680102
https://www.sciencedirect.com/science/journal/01680102/68/supp/S1


 danger signals in adults and adolescents. Social Cognitive and Affective Neuroscience, Volume 10, 
 Issue 2, February 2015, Pages 269–277, https://doi.org/10.1093/scan/nsu048 
Melissa L. Caras and Dan H. Sanes. Neural Variability Limits Adolescent Skill Learning Melissa L. Caras and Dan  
 H. Sanes. Journal of Neuroscience 10 April 2019, 39 (15) 2889-2902; DOI: 
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 edited form as:J Cogn Neurosci. 2015 Jan; 27(1): 13–25. doi: 10.1162/jocn_a_00694 
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา 

 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 
  อาจารย์ผู้สอนประเมินประสิทธิผลของรายวิชาจากการเปรียบเทียบศักยภาพของผู้เรียนก่อนเรียนระหว่าง
เรียน และหลังเรียนด้วยแบบประเมินศักยภาพของผู้เรียนจากงานที่มอบหมายในรายวิชา 
  
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
  อาจารย์ผู้สอนให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอน เพื่อการพัฒนารายวิชาผ่านระบบ
การประเมิน Online ของมหาวิทยาลัย (แบบ มศว ปค.003) และใช้การสัมภาษณ์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลเกี่ยวกับ
ความพึงพอใจ และความต้องการของรายวิชา 
  
3. การปรับปรุงการสอน 
  1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดให้มีการประชุมเพื่อนำเสนอปัญหา อุปสรรค ในการจัดการเรียนการ
สอนของทุกภาคการศึกษาที่เปิดสอนวิชานี้อย่างน้อย 2 ครั้ง คือ ช่วงกลางภาคเรียนและช่วงหลังการสอบปลาย
ภาคเรียน เพื่อหาทางแก้ไข และให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาผู้เรียนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพ และให้มีการทำวิจัยในชั้นเรียน ในกรณีมีความจำเป็นต้องการข้อมูลที่ชัดเจนเป็นระบบเพื่อวาง
นโยบายหรือการปรับปรุงที่มีนัยสำคัญ 

2. อาจารย์ผู้สอนสำรวจความต้องการในเนื้อหา กิจกรรม และรูปแบบการเรียนรู้ และทำการปรับปรุงให้
สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน  
  
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา 
  1. กรรมการบริหารหลักสูตรตรวจสอบโครงสร้างการให้คะแนนและการตัดเกรดว่าเป็นไปตามเกณฑ์ที่
กำหนดไว้ โดยพิจารณาผลการเรียนรู้ในรายวิชากับการวัดและประเมินการให้คะแนนร่วมด้วย 

http://dx.doi.org/10.1080/17470919.2015.1029593


2. กรรมการบริหารหลักสูตรกำกับอาจารย์ผู้สอนในการพิจารณาประเมินผลการเรียนรู้ในการทำงานที่
ได้รับมอบหมาย การร่วมกิจกรรมต่างๆ ในชั้นเรียนที่สะท้อนถึงมาตรฐานผลการเรียนรู้ตาม หมวดที่ 4 การพัฒนา
ผลการเรียนรู้ของนิสิต  
  
5. การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
  พิจารณาจากผลการเรียนของผู้เรียน การประเมินการสอน และข้อคิดเห็นจากคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรในแต่ละภาคการศึกษา เพ่ือเป็นข้อมูลสำหรับใช้ในการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 


